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A Tatai Református Egyházmegye presbitériumainak 
Tárgy: Meghívó presbiteri konferenciára 

 
 

Kedves Presbiter Testvérek! 
 

Korábbi bejelentésünket megerősítve, szeretettel várjuk Önöket a Magyar Református Jövőért Alapítvány 
által szervezett egyházmegyei presbiteri konferenciára, amelyet 
 

„Reformáció 500 – felelősségünk és tennivalóink 

 a református jövő érdekében.” 
 

címmel rendezünk meg. 
 
A konferencia időpontja: 2017. május 27. 
 
A konferencia helyszíne: Dad, Gombos-tó. 
(a magán szabadidőközpont a falut Szákszenddel összekötő földút mellet található, 

a Szabadság utca végétől kb. 1,5 km-re. Az eligazodást a csatolt térképvázlat is segíti.  

A helyszín megtalálását útmutató táblák is fogják segíteni. GPS: 47.5240 - 18.2040) 

 

Tervezett program: 

 

15:00-tól A vendégek érkezése a helyszínre, regisztráció 
16:00 – 16:05: Köszöntők 
16:05 – 16:10: Gyülekező ének 
16:10 – 16:20: Áhítat: ez Isten igéje. Kovács Tamás dadi lelkipásztor 
16:20 – 16:25: Ének 
16:25 – 16:35: Konferencia megnyitó. Szücs Attila az alapítvány kuratóriumának elnöke 
16:35 – 17:05: Felelősségünk és tennivalóink a református jövő érdekében. 

Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor előadása 
17:00 – 17:20: Szünet, a csoportok megalakulása 
17:20 – 18:45: A téma feldolgozása csoportos beszélgetésekben 
18:45 – 19:00: Szünet, gyülekezés  
19:00 – 19:20: A Fénysugár gyermekkórus szolgálata 
19:20 – 19:50: A csoportbeszélgetések tapasztalatainak összegzése 
19:50-től Meleg vacsora + beszélgetések az éjszakába nyúlóan 
 
  Várjuk nemcsak a presbitereket, hanem a gyülekezeteink azon aktív tagjait is, akik 
szeretett Magyar Református Egyházunk jövőjéről való cselekvő gondolkodásba 
szeretnének bekapcsolódni, velünk együtt gondolkodni, tapasztalataikat megosztani. 
Hiszünk abban, hogy Isten kegyelmén kívül az egyházunk jövőbeni megmaradását, lelki 
és fizikai épülését, a világi őrállók fokozottabb szerepvállalása segítheti elő. 
Orando et laborando! 
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Konferenciánk protokollmentes, ezért a helyszín adottságaira tekintettel kényelmes öltözetben - és az 
esetleges szeszélyes időjárásra is felkészülve - érdemes Dadra ellátogatni. 
Nagyon fontos információkérés! A rendezők tisztelettel kérik az egyházmegye gyülekezeteinek elnökségét, 
hogy május 18-án az esti órákig, de legkésőbb május 22-e délelőttig jelezzék, a gyülekezetük részéről 
várhatóan hány fő tiszteli meg személyes részvételével a konferenciát. A létszám pontos ismeretére a helyszín 
és az étkezés zavartalan biztosítása érdekében van szükségünk. 
 
A visszajelzéseket az alábbi e-mail címre kérjük: 
 
Református Jövőért Alapítvány: konferencia@rja.hu 
További felvilágosítás kérés: info@rja.hu 

 
 
Dad, 2017. május 09. 
 

 

A viszontlátás reményében, testvéri szeretettel: 

 

 Szücs Attila 

 kuratóriumi elnök, zsinati képviselő 
 
 
 

 


